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1. Általános piaci trendek
1.1. Nemzetközi Részvénypiacok
A pozitív januári lendület kitartott februárban is a piacokon. A tengerentúli indexek közel az
első hónap hozamának felével tudtak tovább emelkedni. A legnagyobb aggályt okozó USAKína közötti tárgyalások a február végén kijövő hírek szerint jól haladnak. Ezt a március
elsején bevezetendő vámtarifa emelések határidejének kitolása is jelzi. Évértékelő
beszédében Trump kitért a kereskedelmi háborúra is, és aláhúzta, hogy a Kínával kötendő
megállapodásnak tartalmaznia kell a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
megszüntetésére vonatkozó garanciákat a kínai fél részéről, melyek véglegesítésére azonban
február végéig nem került sor.
Sok elemző szerint a jelenlegi piaci helyzet a 2000-es illetve a 2007-es helyzethez
hasonlítható. Lehet, hogy a januári jó teljesítmény csak a decemberi esés korrekciója, és
csupán egy bikacsapda? A Fed galamb kommentjei mentették meg a részvény piacokat,
elfeledtetve a globális növekedés lassulását, a csökkenő eredményvárakozásokat, a
kereskedelmi háború körüli bizonytalanságokat. Mind a 2000-es, 2007-es és jelenlegi
szituációra igaz a rekord alacsony munkanélküliségi ráta, mely egy konjunktúra ciklus végét
jelezte eddig előre, mindkét múltbeli periódust a 10 éves hozam csökkenése jellemezte, és a
Fed hirtelen leállt a kamatemelésekkel.
Az olasz állampolgárok számára kedvező, ugyanakkor a hitelezők számára kedvezőtlen
lépésről írt az olasz sajtó, mely szerint áprilisban megkezdődhet az alapjövedelem kifizetése
Olaszországban. Az Öt Csillag Mozgalom egyik legfontosabb választási ígérete volt a
támogatás, mely egy külön, erre a célra létrehozott internetes oldalon lesz igényelhető. Az
egyfajta álláskeresési támogatás az olasz költségvetés számára évi 8,5 milliárd euró kiadást
jelenthet.
Brexittel kapcsolatos negatív folyamatok közül egy példa már meg is valósult. Februárban a
Nissan jelentette be, hogy a korábbi terveivel ellentétben mégsem a szigetországban fogja az
egyik új modelljét gyártani. A BBC részletes cikkben foglalkozott az esetleges Hard-Brexit
következményeivel. Az elemzés szerint egy megállapodás nélküli kilépés esetén a brit
gazdaság 6,3-9 százalékos visszaesést szenvedhet el a következő 15 évben. Jelentősen
drágulhatnak egyes élelmiszerek, elsősorban a zöldségek és a gyümölcsök, az infláció rövid
távon elszaladhat. A határon komoly fennakadások várhatóak, a visszaállított határellenőrzés
várható költsége 13 milliárd font lehet évente. A tanulmány készítői szerint a következő
években számos munkahely megszűnhet, így családok megélhetése kerülne veszélybe.
A brit jegybank közleményben jelezte, hogy a GDP növekedési előrejelzést az idei évre 1,7
százalékról 1,2 százalékra, a jövő évit 1,7 százalékról 1,5 százalékra csökkentették, a 2021-est
1,7 százalékról 1,9 százalékra emelték. Összességében látható, hogy a Brexit körüli
bizonytalanságok miatt meglehetősen óvatos lett a brit jegybank, a rövid távú növekedési
előrejelzést jelentősen megvágták, csak 2021-re várják, hogy ismét 2 százalék közelébe ér a
növekedés üteme.
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Újabb fejezet a Brexit-szappanoperában. Theresa May március 12-re halasztotta az alsóházi
szavazást a kilépési megállapodásról, mivel továbbra is jelentős törésvonalak húzódnak a brit
pártok álláspontjában.
Közben három befolyásos kormánypárti politikus lobbizni kezdett, hogy a miniszterelnök
tegyen vállaljon kötelezettséget a Hard-Brexit kizárására, illetve kérjen halasztást a március
29-i kilépés dátumára vonatkozóan. Egyelőre May ragaszkodik a dátumhoz, és elmondta,
hogy véleménye szerint tartható lesz az eredeti menetrend. A Guardian cikke szerint magas
rangú uniós diplomaták a kilépési dátum jelentős eltolása mellett érvelnek, annak
érdekében, hogy újra lehessen nyitni a tárgyalásokat, és mindkét fél számára megnyugtató
megállapodást kötni.
Felmerült egy 2021-es dátum, tehát minimum 21 hónappal szeretnék elhalasztani a kilépést.
Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke leszögezte, hogy megvitatja a brit miniszterelnökkel a
Brexithatáridő esetleges eltolásának következményeit, és hozzátette, hogy ez racionális
lépés lenne, mivel félő, hogy ki fognak futni az időből, és csak így lehetne elkerülni a HardBrexitet. Brit sajtóértesülések szerint Theresa May a 21 hónapos, uniós javaslatnál jóval
rövidebben, 2 hónappal tolná el a kilépési határidőt, de ezt hivatalosan nem erősítették meg.
A Munkáspárt új népszavazás kiírását támogatná, azonban nagyon kicsi az esély rá, hogy erre
sort kerítenek. Véleményünk szerint a határidő néhány hónapos kitolásának és az
egyeztetések folytatásának van reális esélye.
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A Bank of England elnöke, Mark Carney is megszólalt az ügyben, véleménye szerint a HardBrexit jelenti a legnagyobb kockázatot a pénzügyi stabilitásra nézve, a beszéde további
részében pedig az alábbi pontokra tért ki:
 A jegybank nem csökkenti az eszközvásárlási program méretét, amíg a reál-GDP
növekedése nem éri el tartósan az 1,5 százalékos szintet.
 Az alapfolyamatokat tekintve fokozatos kamatemelésekre van szüksége a brit
gazdaságnak, a tervek szerint évente 25 bázispontos szigorítás várható
 Egy esetleges Hard-Brexit jelentősen növelheti az áremelkedés ütemét
 Amennyiben a Brexit-folyamat rendezett lesz, erősödhet a font árfolyama
 A jegybank biztosítani fogja a folyamatos likviditást a pénzpiac és a gazdaság számára
egy esetleges Hard-Brexit esetén is

főbb fejlett
részvénypiacok

2019. február

Elmúlt 3 hónap

2019-ben

2018-ban

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

USA irányadó blue chip

S&P 500

2,97%

0,88%

11,08%

-6,24%

19,42%

9,54%

-0,73%

11,39%

USA kis kapitalizáció

Russell 2000

5,08%

2,76%

16,83%

-12,18%

13,14%

19,48%

-5,71%

3,53%

Németország

DAX

3,07%

2,30%

9,06%

-18,26%

12,51%

6,87%

9,56%

2,65%

Egyesült-Királyság

FTSE 100

1,52%

1,35%

5,15%

-12,48%

7,63%

14,43%

-4,93%

-2,71%

Franciaország

CAC40

4,96%

4,73%

10,78%

-10,95%

9,26%

4,86%

8,53%

-0,54%

Japán

Nikkei 225

2,94%

-4,32%

6,85%

-12,08%

19,10%

0,42%

9,07%

7,12%

Február 26-án az indiai légierő csapást mért Pakisztán területén egy iszlamista csoportra. A
két, atomfegyverekkel rendelkező ország között évtizedes a feszültség, és az tovább
erősödött az elmúlt hetekben, amikor Kasmír indiai oldalán merényletet követtek el az indiai
rendőrség tartalékos tagjai ellen, az eseménynek 40 halálos áldozata volt. A rúpia árfolyama
a tegnapi kereskedésben mérsékelten gyengült a hírre.
A dollárerő valamelyest tetőzni látszik, melyet részben a korábbinál laposabb és valamelyest
kitolódott Fed kamatpálya okozhatott. Egy gyengülő dollárnak a haszonélvezői a feltörekvő
piacok lehetnek, melyek közül Brazília és Indonézia attraktívnak tűnik. Összességében pozitív
kimenetele lehet a politikai választásoknak ezen országokban.

főbb fejlődő
részvénypiacok

2019. február

Elmúlt 3 hónap

2019-ben

2018-ban

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

MSCI EM Index

MXEF

0,10%

5,65%

8,82%

-16,63%

34,35%

8,58%

-16,96%

-4,63%

Kína

SHCOMP

13,79%

13,63%

17,93%

-24,59%

6,56%

-12,31%

9,41%

52,87%

India

Nifty

-0,36%

-0,77%

-0,64%

3,15%

28,65%

3,01%

-4,06%

31,39%

Mexikó

MEXBOL

-2,65%

2,61%

2,84%

-15,63%

8,13%

6,20%

-0,39%

0,98%

Brazília

IBOV

-1,86%

6,79%

8,76%

15,03%

26,86%

38,93%

-13,31%

-2,91%

Korea

Kospi

-0,43%

4,70%

7,56%

-17,28%

21,76%

3,32%

2,39%

-4,76%

Egy februári hír szerint Erdogan állami tulajdonba venné Törökország legnagyobb
hitelintézetét. Az ellenzéki CHP pártnak 28%-os részesedése van a bankban, de nem kapnak
osztalék kifizetéseket a tulajdoni részük után, mivel Kemal Atatürk örökségének
kizsákmányolóinak bélyegezte őket Erdogan. Az ehhez hasonló kijelentések nem segítik a
befektetők bizalmának visszanyerését a török piacban, mely még a tavaly nyári jelentős
líragyengüléskor ingott meg.
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vezető ázsiai
piacok

2019. február

Elmúlt 3 hónap

2019-ben

2018-ban

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Japán

Nikkei 225

2,94%

-4,32%

6,85%

-12,08%

19,10%

0,42%

9,07%

7,12%

Kína

SHCOMP

13,79%

13,63%

17,93%

-24,59%

6,56%

-12,31%

9,41%

52,87%

India

Nifty

-0,36%

-0,77%

-0,64%

3,15%

28,65%

3,01%

-4,06%

31,39%

Korea

Kospi

-0,43%

4,70%

7,56%

-17,28%

21,76%

3,32%

2,39%

-4,76%

Az OPEC csökkentette az olajtermelési előrejelzését a jövőre vonatkozóan, köszönhetően az
egyre növekvő amerikai kitermelésnek. A 24 nemzetet tömörítő OPEC+ kartell, mely többek
között már Oroszországgal is szövetségre lépett, júniusig egyezett meg decemberben a
kitermelés csökkentésére, mellyel sikerült megállítani a 2018 negyedik negyedévében
tapasztalt jelentős olajáresést. 2018 novembere óta a legmagasabb szintre emelkedtek az
olajárak. Ez három fontosabb tényezőnek köszönhető, elsőként az OPEC általi kínálati
csökkentésnek. Másodszor az Egyesült Államok Venezuelával, illetve Iránnal szembeni
szankcióinak, melyek szintén korlátozzák a kínálatot. Harmadszor pedig az amerikai-kínai
kereskedelmi vita lezárásával kapcsolatos reményeknek, hiszen ez jelenleg még lassítja a
globális növekedést. Az emelkedés azonban minden bizonnyal lassulni fog a továbbiakban,
ezt egyrészt a kereslet csökkenése okozza.

1.2. Hazai és regionális részvénypiac
A nemzetközi pénzügyi piaci hangulat februárban is támogató maradt. Az amerikai indexek
visszatértek a 2600-2800-as sáv tetejére, ahonnan letörtek decemberben. Ennek ellenére a
régiós piacok vegyes képet és mérsékelt emelkedéseket tudtak felmutatni.

régiós
piacok

2019. február

Elmúlt 3 hónap

2019-ben

2018-ban

2017-ben

2016-ban

2015-ben

2014-ben

Lengyelország

WIG 20

-2,01%

1,80%

2,44%

-7,50%

26,35%

4,77%

-19,72%

Csehország

PX Index

2,70%

0,28%

8,63%

-8,50%

16,99%

-3,63%

1,02%

-3,54%
-4,28%

Magyarország

BUX

-1,28%

0,56%

3,05%

-0,61%

23,04%

33,79%

43,81%

-10,40%

A közép-európai tőzsdék közül egyedül a román piac tudott kiemelkedően teljesíteni, de ez a
korábban is említett adóztatással kapcsolatos hírek negatív hatásainak visszadolgozására volt
elegendő. A lengyel és a magyar börze 1% körüli mínusszal zárta a hónapot. A környező
országok közül a bécsi és a cseh index tudott még becsatlakozni az emelkedésbe 1,9- illetve
2,7 százalékkal.
A románok után most a cseheknél vetődött fel a bankadó bevezetése, a szociáldemokrata
párt szerint ezzel közel 10 milliárd korona összeggel többel tudna az állam gazdálkodni. Az
ötletet a miniszterelnök ellenzi, szerinte inkább egyéb, fogyasztási adók emelésével lehetne
növelni a bevételeket. Ez a kijelentés még idejében megnyugtatta a piaci szereplőket.
Az osztrák kormány egy új állami holdingon, az Österreichische Beteiligungs AG-n (ÖBAG,
korábban ÖBIB) keresztül fogná a korábbinál erősebben azokat a vállalatokat, amelyekben
tulajdonrésze van. A holdingban olyan stratégiai szempontból fontos részesedések vannak,
mint:
 az OMV 31,5 százalékos,
 a Telekom Austria 28,4 százalékos,
 a Verbund 51 százalékos,
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 az Österreichische Post 52,9 százalékos,
 és a Casinos Austriában lévő 33,2 százalékos állami részesedés,
Ezen vállalatok részvényárfolyamára nézve jelentős lefelé mutató kockázatként jelentkezhet
az állami beavatkozás a döntéshozatali folyamatokba.

Hó elején a Richter visszavonta az Efrgatinra benyújtott engedélyezési kérelmét miután az
előírt határidőre nem tudta eloszlatni az Emberi Felhasználásra Szánt
Gyógyszerkészítmények Bizottságának (CHMP) kétségeit. A gyógyszer egy bioszimiláris
gyógyszere lenne az Amgen Neulasta nevű gyógyszerének. A cég EUR 20-40 milliós maximális
éves bevételt várt a gyógyszertől, mely a teljes árbevétel 2-4%-a. Egy másik bejelentés is
érkezett a Richtertől, a Panterhei Bioscience BV-vel hogy licensz és szállítói megállapodást
kötöttek a Pantarhei által kifejlesztett, kombinált fogamzásgátló értékesítéséről. A fejlesztés
alatt álló készítmény, sikeres Fázis II klinikai vizsgálat után, készen áll arra, hogy további
klinikai vizsgálatokat folytassanak le a törzskönyvi engedély megszerzése érdekében. A
megállapodás földrajzi hatálya Európára, Oroszországra, Latin-Amerikára, valamint
Ausztráliára terjed ki.
Megkezdődött a magyar gyorsjelentési szezon, melyet a gyógyszerpapír nyitott a blue chipek
közül. Hó elején tette közzé jelentését, melyben jelentősen meghaladta a cég negyedéves
bevétele az elemzők várakozásait, és 10%-kal volt magasabb éves alapon. A Vraylar royalty
bevételek a vártnak megfelelően alakultak, 8%-kal emelkedtek negyedéves, míg 78%-kal
éves alapon, míg a Reagila bevételek enyhén csökkentek Európában. Ugyanakkor jelentős
értékvesztést könyvelt el a cég az Esmyához kapcsolódóan. Az értékvesztés nélkül a vártnál
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jobb lett az üzleti eredmény, ám még úgy is rosszabb nettó profitot ért el a cég, mert a
pénzügyi veszteség 4,97 milliárd forint volt. Az osztalék-megállapításnál az Esmya-leírásokkal
növelt profitot veszik alapul, vagyis nem várható osztalékcsökkenés a gyenge profitszámok
miatt.
Február 20-án piaczárás után tette közzé jelentését a Magyar Telekom. A vállalat növekvő
árbevételt ért el, ugyanakkor az eredmény - egyszeri tételek nélkül - stagnált. Az éves
célkitűzéseket sikerült enyhén felülteljesíteni, a tavalyi üzleti év után marad a 25 forintos
osztalék, a 2019-es üzleti év után viszont 27 forintra emelkedhet.
Kiemelkedő értékesítési eredményt ért el a Rába 2018-ban, a csoport árbevétele 11%-kal
emelkedett 2018-ban, az utolsó negyedévben pedig 7%-os volt a bővülés éves szinten.
Minden üzletág 10% feletti ütemben növelte exportértékesítéseit, míg a belföldi értékesítés
4%-kal nőtt. A beszállítói láncon megfigyelhető túlkereset miatt azonban a gyártási költségei
is jelentősen megugrottak. Ennek eredményeképpen a csoport működési tevékenységének
eredménye közel 20%-kal csökkent, míg adózott eredmény soron 24%-os visszaesés
mutatkozik 2018-ra vonatkozóan. A negyedik negyedév nettó profitja 34%-kal marad el a
tavalyitől.
4,45 millió euró nettó profitot ért el a Graphisoft Park 2018-ban, ami 17%-os növekedést
jelent a 2017-es értékhez képest, és meghaladja a korábban előre jelzett 4,3 millió eurót.
2019-re a menedzsment 4,7 millió eurós profitot vár. A bérleti díj bevételek 17%-kal nőttek,
az EBITDA pedig 25%-kal lett magasabb a tavalyinál. Az elmúlt negyedévekben tovább bővült
a bérbe adható terület nagysága, míg a kihasználtság a korábbi 100%-ról, 3-5 százalékponttal
visszaesett. Az igazgatótanács a pro forma eredmény 90%-ának megfelelő, 4 millió euró
osztalék kifizetését javasolja.
A hónapot a Mol zárta az éves jelentésével. A 2018-as célkitűzéseket magabiztosan
felülteljesítette a társaság. A 2019-es tervek igen jelentős Downstream capex költéseket
tartalmaznak, mely erőteljesen csökkenti a szabad készpénz termelést.
Az egyszerűsített szabad készpénz termelésben 1,4 milliárd dollárt sikerült realizálni a
tervezett 1,2 milliárddal szemben. A negyedik negyedévben 112 forint lett az egy részvényre
jutó nyereség. Az osztalék továbbra is emelkedő pályán maradhat, azonban speciális osztalék
kifizetésre nem számítunk az ambiciózus Upstream készletnövekedési tervek miatt. Az INA
kapcsán nem tudtunk meg új információkat. A 2019-2023-as periódusban 350 millió hordó
olajegyenértékes készletpótlást tervez a társaság, melynek nagyobb része akvizíciók során
teljesülhet. A fogyasztói szolgáltatások szegmens EBITDA-ja 11%-kal 84 millió dollárra nőtt
éves alapon, melyet mind az üzemanyag és a nem üzemanyag alapú termékek is támogattak.
Az OTP Bank hó végén bejelentette, hogy adásvételi szerződést írt alá a Societe Generale
Csoport moldáv leánybankja, a Mobiasbanca 87,85 százalékos részesedésének
megvásárlásáról, mely az ország negyedik legnagyobb bankja jelenleg.
A hónapban megjelent egy érdekes hír is, miszerint a Budapesti Corvinus Egyetem
alapítványának a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 10-10 százalékos MOL és Richter pakettet
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fog átadni. Az alapítvány vagyona ezzel 380 milliárd forintos lesz. A tranzakció után az MNV
tulajdonában mindkét társaságból 15 százaléknyi részesedése fog maradni. A
vagyontömeget nem lehet eladni, annak hozamából gazdálkodhat majd az Alapítvány. A
Corvinus eddigi állami, képzési támogatása évente 7-8 milliárd forint volt, tehát a 380
milliárd forintos részvénypakett osztalék-kifizetése fedezné a kiesést.

1.3. Nemzetközi és hazai állampapírpiac és hozamkörnyezet
Megjelent a legutóbbi Fed kamatdöntő ülésről szóló jegyzőkönyv. A döntéshozók
egyetértettek abban, hogy a jegybanki mérleg leépítése az idei évben megállhat, a
munkaerőpiac tovább erősödött, a gazdasági aktivitás stabilan bővül. Az idei évben a GDPnövekedés üteme lassulhat, ezzel közelebb kerülhet a hosszabb távú becslésekhez. A
növekedés lassulásához jelentősen hozzájárulhat a költségvetési ösztönzők csökkenése, a
korábbiak kifutása. Néhány résztvevő ugyanakkor megjegyezte, hogy a korábban vártnál
kisebb az inflációs nyomás, és ebben nem is várható a közeljövőben változás, így érdemes
lehet kivárni a további monetáris politikai lépésekkel. A jegybankárok kitértek a
kereskedelmi háború negatív hatásaira, a globális növekedési aggodalmakra, így a jegybank a
következő hónapokban türelmes lesz. Továbbra sincs teljes egyetértés a döntéshozók között,
hogy elsősorban az inflációs vagy a növekedési folyamatokat tekintsék elsődleges
prioritásnak.
John Williams, a Fed alelnöke beszédet tartott a Chicagói Egyetemen, és elmondta, hogy az
alacsony munkanélküliség, és az emelkedő bérek felfelé mutató nyomást gyakorolnak az
inflációra, ezeket a folyamatokat szorosan követi a jegybank. Ugyanakkor az alacsony
inflációs várakozások legalább ekkora veszélyt rejtenek. A jegybankár megerősítette a
korábbi kommunikációt, tehát a következő hónapokban türelmes lesz a Fed, és követi az
infláció, illetve az inflációs várakozások alakulását, és amíg nem látják egyértelmű jeleit az
élénkülésnek, nem fognak lépni. A határidős és opciós árazások alapján a piac egész évre
nem áraz kamatemelést, ugyanakkor várakozásunk szerint a második félévben ismét
fókuszba helyezheti az amerikai jegybank a monetáris szigorítás lehetőségét. Az USA előző
negyedéves GDP növekedése 0,1%-kal meghaladta a várakozásokat, ám a 2,6%-os bővülési
ütem alacsonyabb, mint az előző negyedévi adatok.
Az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsa legutóbbi ülésén továbbra is
változatlanul hagyta az irányadó refinanszírozási műveletek 0,00%-os kamatlábát, valamint
az aktív oldali és a betéti rendelkezésre állás kamatlábának 0,25%-os, illetve -0,40%-os
szintjét.
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Irányadó fejlett piaci és a hazai tízéves generikus hozamok alakulása

Magyarország hosszú távú, szuverén adósosztályzatát két hitelminősítő is egy fokozattal
javította. A fő indokok között megemlítették, hogy a külső sérülékenységünk csökkent a
devizakockázat mérséklődésén keresztül és az államadósság is csökkenő pályára állt. A
Standard&Poor's új osztályzatához rendelt kilátás stabil. Ugyanakkor korábban is írta, hogy
kezdenek a túlfűtöttség jelei látszani, de a prociklikus gazdaságpolitika ellenére sem várnak
elszálló hiányt, tartható lehet a célul kitűzött 1,8 százalékos szint. A Fitch Ratings véleménye
szerint a további felminősítéshez meg kell őrizni a GDP-arányos államadósság csökkenő
tendenciáját, illetve az üzleti környezet további javulására is szükség lenne. A költségvetés
egyensúlyának esetleges negatív irányú változása vagy az intézményi keretek esetleges
gyengülése lefelé mutató hitelminősítői lépéshez vezethet a későbbiekben.
Ezen híreket megelőlegezve a forint is jelentősen erősödött az idei évben, nagyrészt 320
alatti szinteken jegyezték az euróval szemben. Úgy véljük még lehet tér az erősödésre, de
csak mérsékelten, mivel az MNB inflációs céljainak elérésében inkább a gyengébb forintot
preferálja. Ezen folyamatok valamelyest korrigálták a korábban megfigyelt
hozamemelkedést. Azonban a csökkenő devizakitettség, és államadóság, valamint
felminősítések mellett az idén igen valószínű inflációs cél elérés esetén az MNB
kamatemelést fog végrehajtani, melynek forint erősítő hatása lesz. Ez a fő meghatározó, az
MNB korábban emlegetett gyengébb forint törekvése pedig marginális hatással bírhat.
Az MNB a várakozásoknak megfelelően továbbra sem változtatott, a laza monetáris
kondíciók fenntartása érdekében az alapkamatot, az egynapos jegybanki fedezett hitel
kamatát és az egyhetes jegybanki fedezett hitel kamatát 0,9 százalékon, az egynapos
jegybanki betét kamatát pedig -0,15 százalékon hagyta.
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Ugyanakkor a kommunikációban már elkezdték felkészíteni a piacot a szigorítás irányába
való elmozdulás első lépéseire. A tanácstagok között egyetértés mutatkozott abban, hogy a
külső környezetben bekövetkezett változásokat elsősorban a hazai inflációs folyamatok
szempontjából szükséges értékelni. Ennek megítélésében a tanácstagok szerint a következő
időszak beérkező adatai kiemelt jelentőséggel bírnak.
Magyar generikus államkötvény-piaci hozamszintek és a jegybanki alapkamat alakulása

Matolcsy Györgyöt javasolta Orbán Viktor a következő 6 éves ciklusra is a Magyar Nemzeti
Bank élére. A jelenlegi mandátum március 3-án jár le, elsőként az Országgyűlés gazdasági
bizottsága tartott meghallgatást, ezt követően pedig Áder János nevezi ki. A törvény
értelmében egy személy maximum két alkalommal lehet az MNB elnöke. A Parlament
Gazdasági bizottsága hó végén újabb 6 évre szavazott bizalmat Matolcsy Györgynek, így
2025-ig ő lesz az MNB elnöke. Hivatalosan Áder János aláírásával kerül sor a kinevezésre.
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Hazai állampapír-piaci összhozamindexek alakulása

Az Európai Bizottság kiadta a téli gazdasági előrejelzését, melyben Magyarországgal
kapcsolatban leírják, hogy a növekedési ciklus elérte a tetejét, a gazdasági növekedés a
következő években lassulni fog, az idei évre mindössze 3,4 százalékos, míg 2020-ban 2,6
százalékos GDP-növekedést várnak. A belső fogyasztást támogatja az erős munkaerőpiac, az
üzleti bizalom magas szintje és az alacsony hitelfelvételi kondíciók. Az inflációs
alapfolyamatokat ez jelentősen támogatja a jövőben is, ugyanakkor a headline inflációt a
külső tényezők némileg visszafoghatják. Az EB 3 százalék körüli inflációs rátát vár az idei és a
jövő évben.
Az MNB által kiemelten figyelt maginfláció januári értéke átlépte a 3 százalékot, míg a
fogyaztói infláció 2,7% lett, amely valamelyest elmaradt a várt 2,8%-tól. Utoljára 2012.
februárjában állt 3 százalékon, vagy felette a mutató. A 3 százalék feletti maginfláció miatt
erősödni kezdett a forint, nyilván az MNB még megvárja a februári adatot is, de ha tartósan
itt alakul a mutató, - Nagy Márton korábbi kommentje alapján – az első negyedévben
megkezdődhet a monetáris szigorítás.
Az élelmiszerek ára 4,2%-kal nőtt, ezen belül az idényáras élelmiszereké (burgonya, friss
zöldség, gyümölcs) 20,5, a liszté 8,7, a kenyéré 5,8%-kal magasabb, a tojásé 25,0, a cukoré
10,3%-kal alacsonyabb lett. A szeszes italok, dohányáruk ára átlagosan 6,9, ezen belül a
dohányáruké 9,6%-kal emelkedett. A szolgáltatásokért 2,8%-kal kellett többet fizetni. A
háztartási energia 1,2%-kal drágult, ezen belül a palackos gáz 12,3, a tűzifa 7,8%-kal. A
járműüzemanyagokért 3,0%-kal kellett kevesebbet fizetni.
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